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Jednorazový sviatok 30. októbra 2018 a výpočet miezd 
Radi by sme Vás informovali o  jednorazovom sviatku, ktorý počas septembra 2018 schválili poslanci 
Národnej rady Slovenskej republiky. Výnimočný jednorazový sviatok pripadne na utorok, 30. októbra 2018, 
kedy si Slovensko bude pripomínať 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 
v Turčianskom sv. Martine. 

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo 
sviatok 

Chceli by sme Vás upozorniť, že zamestnanci, 
ktorí budú vykonávať svoju pracovnú činnosť 
počas 30. októbra tohto roku, budú mať nárok na 
dosiahnutú mzdu a mzdové zvýhodnenie 
najmenej 100% ich priemerného zárobku. 
Vychádzame pri tom z aktuálnej novely 
Zákonníka práce, platnej od 1. mája 2018, 
o ktorej sme detailnejšie informovali aj v našich 
pravidelných News Flash. 

Určenie priemerného zárobku 

Priemerný zárobok sa zisťuje za predchádzajúci 
kvartál. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu 
vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň 
nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.  

Na Slovensku bude v tomto zmysle vďaka 
jednorazovému sviatku v kalendárnom roku 2018 
výnimočne až 16 dní sviatkov.  

Náhradné voľno 

Zamestnávateľ sa namiesto mzdového 
zvýhodnenia môže so zamestnancom dohodnúť 
na čerpaní náhradného voľna za prácu vo 
sviatok. Zamestnancovi prináleží za hodinu práce 
vo sviatok hodina náhradného voľna a náhrada 
mzdy v sume jeho priemerného zárobku.  

Zamestnancovi, ktorý je odmeňovaný mesačnou 
mzdou, sa čas čerpania náhradného voľna za 
prácu vo sviatok považuje za odpracovaný čas, 
za ktorý mu patrí mzda; tomuto zamestnancovi 
náhrada mzdy za čas čerpania náhradného voľna 
za prácu vo sviatok nepatrí. 

Po novom musí byť zamestnancovi náhradné 
voľno poskytnuté najneskôr do uplynutia troch 
kalendárnych mesiacov nasledujúcich po 
mesiaci, v ktorom bola práca za sviatok 
vykonaná. Ak sa tak nestane, prináleží 
zamestnancovi mzdové zvýhodnenie. 

 

  

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 
všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 
problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 
poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 
newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom 
ďalšieho vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá 
zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody 
spôsobené konaním na základe informácií uvedených v 
newsletteri 

Chcete dostávať naše 
Newsflash? 

Áno, chcem! 

https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%A1%20z%C3%A1vierka%20v%20roku%202018&utm_medium=PDF&utm_campaign=News%20Flash
https://accace.sk/aktualna-novela-zakonnika-prace-a-jej-aplikacia-v-praxi/
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%A1%20z%C3%A1vierka%20v%20roku%202018&utm_medium=PDF&utm_campaign=News%20Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%A1%20z%C3%A1vierka%20v%20roku%202018&utm_medium=PDF&utm_campaign=News%20Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%A1%20z%C3%A1vierka%20v%20roku%202018&utm_medium=PDF&utm_campaign=News%20Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%A1%20z%C3%A1vierka%20v%20roku%202018&utm_medium=PDF&utm_campaign=News%20Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%A1%20z%C3%A1vierka%20v%20roku%202018&utm_medium=PDF&utm_campaign=News%20Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%A1%20z%C3%A1vierka%20v%20roku%202018&utm_medium=PDF&utm_campaign=News%20Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%A1%20z%C3%A1vierka%20v%20roku%202018&utm_medium=PDF&utm_campaign=News%20Flash
https://accace.sk/subscribers-sk/?utm_source=%C3%9A%C4%8Dtovn%C3%A1%20z%C3%A1vierka%20v%20roku%202018&utm_medium=PDF&utm_campaign=News%20Flash
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O Accace  

S viac ako 550 zamestnancami a 2 000 medzinárodnými klientmi sa Accace radí medzi popredných 
poskytovateľov poradenských služieb v regióne strednej a východnej Európy.  

Accace má vlastné pobočky v 13 krajinách Európy, a to v Bosne a Hercegovine, Českej republike, Čiernej 
hore, Chorvátsku, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku a 
na Ukrajine. Služby v iných krajinách sveta vieme zastrešiť prostredníctvom našej siete dlhodobých 
partnerov. 

Viac na www.accace.sk 

Kontakt  
Gabriela Jakubcová     

Payroll Manager  

E-Mail: Gabriela.Jakubcova@accace.com  

Tel.: + 421 2 325 53 000 

 

https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://plus.google.com/+AccaceksBratislava
https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash
mailto:Gabriela.Jakubcova@accace.com

